
yKPAiHA
ЖИТОМИРСЪКА МIСЪКА РАДА

рIшЕння
сiмдесят друга сесiя сьомого скликання

вiд 2l, 09. ёD2о Ng POOJ
м. Житомир

Про внесення та затвердження змiн
до статуту комунаJIьного пiдприсмства
<<Лiкарня Ns 2 iM. В. П. Павлусенка>
Житомирськоi MicbKoi ради

Розглянувши звернення комунаJIьного пiдприсмства <Лiкарня JrГg 2

iM. В. П. Павлусенка)) Житомирськот MicbKoT ради, керуючись статтею 78

Господарського кодексу УкраТни, статтею 2б Закону Украiни <Про мiсцеве

самоврядування в YKpaTHi>, Законом УкраТни uПро державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань)),
MicbKa рада ,

ВИРIШИЛА:

1. Збiльшити статутний капiтал комунЕtльного пiдприсмства <Лiкарня

Jr6 2 iM. В.П.ПавЛусенкаD ЖитомиРськоI MicbKoT РадИ на2'| 766 бз5,27 грн.

2. ВнестИ змiнИ до статУту комуНаJlьногО пiдприемства <Лiкарня }rГч 2

iM. В. П. Павлусенка>) Житомирськоi MicbKoT Ради та затвер ди,ги його в новiй

редакцiТ, що додасться.
3. Щиректору комунаJIЬного пiдприсмства <Лiкарrrя Nc 2

iM. В. П. Павлусенка)) Житомирськоi MicbKoi Ради здiйснити державну

ре€страцiю Статуту у порядку, встановленому чинним законодавством.
4. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на заступника

мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради вiДпОвiДНО ДО

розподiлу обов'язкiв.

Секретар MicbKoT H.N4. Чижради
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1. зАгАльнI положЕння

1.1 . Комунальне пiдприсмство "ЛIКАРНlI JrГs 2 IM. В.П. ПдвлусЕнкд"
житоМирськОi мIсъкоi рАдИ (далi Пiдприсмство) с лiкарняним
закладом охорони здоров'я комунальним унiтарним некомерцiйним
пiдприемством, що надае послуги вторинноi7спецiалiзованоi медичнот допомоги
в порядКу та на умовах, встановЛениХ законодавствоМ та цим Статутом.

1.2. Пiдприсмство створене рiшенням Житомирськот MicbKoT Ради вiд 08.11.2018
]Фl 19б. Пiдприсмство е правонаступником комунальноТ установи Щентр€Lльна
MicbKa лiкарня jtlЪ2 (iдентифiкачiйний код юридичноi особи 0l992096).

1.3. Пiдприемство створене на базi майна ЖитомирськоI MicbKoT об'сднаноi
територiальноi громади. Майно пiдприсмства с власнiстю }(итомирськоТ MicbKoT
об'еднаноТ територiальноТ громади в особi ЖитомирськоТ MicbKoТ Ради.

1.4. Засновником та органом управлiння майном Пiдпри€мства с Житомирська
Micbka об'сднана територiальна громада в особi Житомирськот MicbkoT Ради (далi

Засновник). Пiдприсмство пiдпорядковане, пiдзвiтне та пiдконтрольне
Засновнику.

1.5. Пiдприсмство здiйснюе господарську некомершiйну дiяльнiсть, спрямовану
на досягнення соцiальних та iнших результатiв без мети одержання прибутку.

1.6. Заборонясться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв) Пiдприсмства або Тх
частини серед засновникiв (учасникiв), працiвникiв комунаJIьного
некомерцiйного пiдприемства (kpiм оплати iхньот працi, нарахування сдиного
соцiального внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб.

1.7. Не вважа€тЬся розпоДiлоМ доходiВ Пiдприемства, в розумiннi п. 1.6 Статуту,
використання Пiдприемством власних доходiв (прибуткiв) виключно для
фiнансуВаннЯ видаткiВ на утриманнЯ ПiдприсМства, реалiзацiТ метИ (цiлей,
завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених Статутом.

1.8. Пiдприемство у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею УкраТни,
Господарським та Щивiльним Кодексами УкраТни, законами Украiни,
постановами Верховноi Ради Украiни, актами Президента Украiни та Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни, загаJIьнообов'язковими для Bcix закладiв охорони здоров'я
наказами та iнструкцiями MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни,
загаJIьнообов'язковими нормативними актами iнших центр€шьних органiв
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виконавчоi влади, вiдповiдними рiшеннями мiсцевих органiв виконавчоТ та цим
Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПIДПРИ€МСТВА

2. l. Повне найменування Пiдприемства:

2.|.|. украiнською мовою: Комунальне пiдприсмство <Лiкарня М2
iM. В.П. Павлусенка> Житомирськоi MicbKoi ради;

2.|.2. англiйською мовою: Municipal епtеrрrisе <Pavlusenko Hospital J\Ъ2)

Zhytomyr city council.

2.2. Скорочене найменування Пiдприемства:

2.2.|. украiнською мовою: КП кЛiкарня Jф2 iM. В.П. Павлусенка> ЖМР;

2.2.2. англiйською мовою: МЕ <Pavlusenko Hospital J\b2> ZCC.

2.3. Мiсцезнаходження Пiдприемства: вулиця Романа Шухевича, будино к 2- А,
MicTo Житомир, YKpaiHa, поштовий iндекс 10004.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЪНОСТI ПIДПРИ€МСТВА

3.1. Основною метою дiяльностi Пiдприемства е забезпечення медичного
обслуговування населення шляхом надання медичних послуг у порядку та обсязi,
встановлених законодавством.

3.2. Вiдповiдно до поставленоi мети предметом дiяльностi Пiдприемства с:

З.2.I. створення умов, необхiдних для забезпечення достуIlноТ та якiсноТ
медичноi допомоги населенню, органiзацiТ належного управлiння внутрiшнiм
лiкувально-дiагностичним процесом та ефективного використання майна та
iнших pecypciB Пiдприемства, впровадження нових фор* та методiв
профiлактики, дiагностики, лiкування та реабiлiтацiТ захворювань та cTaHiB;

З.2.2. надання пацiснтам вiдповiдно до законодавства на безвiдплатнiй та
вiдплатнiй ocHoBi послуг вторинноi/спецiалiзованоi медичноТ допомоги,
необхiдноi для забезпечення н€tлежних профiлактики, дiагностики i лiкування
хвОроб, травм, отруснь чи iнших розладiв здоров'я, медичного контролю за

перебiгом вагiтностi i пiсляпологового перiолу;

3.2.З. надання пацiентам вiдповiдно до законодавства на безвiдплатнiй та
вiДплатнiй ocHoBi спецiалiзованоi (високоспецiалiзованоТ) амбулаторноТ,
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полiклiнiчноi, дiагностично-консультативноi та iнших видiв медичноi допомоги,
медичноi реабiлiтацii (спецiалiзована медична практика);

3.2.4. органiзацiя, у разi потреби, надання пацiентам медичноТ допомоги бiльш
високого рiвня спецiалiзацiТ на базi iнших закладiв охорони здоров'я шляхом
направлення пацiснтiв до цих закладiв у порядку, встановленому
законодавством;

3.2.5. органiзацiя взаемодii з iншими закладами охорони здоров'я з метою
забезпечення наступництва у наданнi медичноi допомоги на рiзних рiвнях та
ефективного використання pecypciB системи медичного обслугоtsування;

З.2.6. проведення експертизи тимчасовоТ непрацездатностi та контролю за
видачею листкiв непрацездатностi;

€ъ з.2.7. направлення на медико-соцiальну експертизу осiб зi стiйкою втратою
працездатностi;

З.2.8. проведення профiлактичних оглядiв;

З.2.9. придбання, зберiгання, перевезення, використання, знищення, реалiзацiя
(вiДпУск) Наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв у порядку
визначеному чинним законодавством ;

З.2.10. органiзацiя та проведення з'iЪдiв, конгресiв, симпозiумiв, науково-
ПРаКТИЧНих конференцiЙ, наукових форумiв, круглих столiв, ceMiHapiB тощо;

З.2.1|. Видавнича дiяльнiсть (науково-виробничi, науково-практичнi, навчальнi

*. тадовiдковi видання);

З.2.|2. видавництво учбовоТ та монографiчноi лiтератури;

З.2.|З. навчzLпьно-методична, науково-дослiдницька робота;

З.2.14. ПРоВаДження зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi згiдно iз законодавством;

з.2.|5. участь у державних та регiональних програмах щодо органiзацii
пiльгового забезпечення лiкарськими засобами населення;

з.2.16. здiйснення пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii
працiвникiв Пiдприсмства, зокрема забезпечення спецiалiзацiТ лiкарiв i середнiх
медичних прачiвникiв;
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3.2.|7. надання платних послуг, що надаються згiдно з функчiональними
повноваженнями та платних послуг з провадження господарськоТ i виробничоТ

дiяльностi у встановленому законодавством порядку;

3.2.18. збiр, обробка та аналiз статистичноТ iнформачiТ;

3.2.|9. реа;riзацiя медичних засобiв та виробiв медичного призначення;

З.2.20. стажування лiкарiв-iнтернiв, в тому числi згiдно з укладеними
договорами;

3.2.21. здiйснення iншоi не забороненоТ законодавством дiяльностi, необхiдноТ

для нzLлежного забезпечення та пiдвищення якостi лiкувально-дiагностичного
процесу, управлiння ресурсами, розвитку та пiдвищення якостi кадрового
потенцiалу Пiдприемства.

3.З. Пiдприсмство може бути клiнiчною базою вищих медичних,

фармашевтичних навча-пьних та науково-дослiдних закладiв (установ) ycix piBHiB
акредитацii та закладiв пiслядипломноТ освiти.

3.4. Пiдприемство надас медичнi послуги на пiдставi лiцензiТ на медичну
практику. Пiдприемство мас право здiЙснювати лише Ti види медичноi практики,
якi дозволенi органом лiцензування при видачi лiцензii на медичну практику.
Якщо для провадження певних видiв дiяльностi, передбачених Статутом,
потрiбний спецiальний дозвiл, Пiдприсмство отримуе його в порядку,
визначеному законодавством.

4. прАвовиЙ стАтус пIдпри€мствА

4.1. Пiдпри€мство е юридичною особою публiчного права.

4.2. Пiдприемство користусться закрiпленим за ним на правi оперативного

управлiння комун€Lпьним маЙном, що € власнiстю ЖитомирськоТ MicbKoT
об'сднаноi територiа-гrьноТ громади.

4.3. Пiдприсмство здiйснюе некомерцiйну господарську дiяльнiсть, органiзовуе
свою дiяльнiсть вiдповiдно до фiнансового плану, затвердженого Засновником,
СамостiЙно органiзовуе виробництво продукцiТ (виконання робiт, надання
послуг) i реалiзус i] за цiнами (тарифами), що визначаються у порядку,
встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завданi Пiдприсмству внаслiдок виконання рiшень органiв
ДерЖаВноI влади чи органiв мiсцевого самоврядування, якi було визнано судом

s
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неконститучiйними або недiйсними, пiдлягають вiдшкодуванню зазначеними
органами добровiльно або за рiшенням суду.

4.5. Для здiйснення господарськоТ некомерцiйноi дiяльностi Пiдприсмство
зrLлучае i використову€ матерiально-технiчнi, фiнансовi, труловi та iншi види
pecypciB, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Пiдприемство мае самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв,

,.Щержавному казначействi УкраТни, круглу печатку зi своТм найменуванням,
штампи, а також бланки з власними реквiзитами та iншi атрибути юридичноi
особи.

4.7. Пiдприемство самостiйно визначае свою органiзацiйну структуру,
встановлюс чисельнiсть працiвникiв та затверджус штатний розпис.

5. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ ПIДПРИ€МСТВА, ЙОГО МАЙНО ТА
ПОРЯДОК ФIНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Пiдприемства е комунальною власнiстю i закрiплю€ться за ним на
правi оперативного управлiння. Майно Пiдприсмства становлять необоротнi та
оборотнi активи, ocHoBHi засоби та грошовi кошти, а також iншi цiнностi,
переданi йому Засновником, BapTicTb яких вiдображасться у самостiйному
балансi Пiдприемства.

5.2. Пiдприемство не мае право вiдчужувати або iншим способом
розпоряджатись закрiпленим за ним майном, що н€шежить до основних фондiв
без попередньоi згоди Засновника. Пiдприсмство не ма€ права безоплатно
ПереДавати нzLпежне йому майно TpeTiM особам (юридичним чи фiзичним
ОСОбам) KpiM випадкiв, прямо передбачених законодавством. Yci питання, якi
стосуються вiдмови вiд права на земельну дiлянку, що знаходиться на балансi
Пiдприсмства або iT вiдчуження, вирiшуються виключно Засновником.

5.3. !жерелами формування майна та коштiв Пiдприемства €:

5.3. l. комунаJIьне майно, передане Пiдприемству Засновником;

5.3.2. КОШТи мiсцевого та державного бюджетiв (бюджетнi кошти), фондiв
медичного страхування;

5.3.3. власнi надходження Пiдприсмства: кошти вiд здачi в оренду (зi зголи
засновника) майна, закрiпленого на правi оперативного управлiння; кошти та
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iНШе майно, одержанi вiд реалiзацiI продукцiТо виконання робiт та надання послуг
тощо;

5.3.4. цiльовi кошти;

5.3.5. КОшТи, отриманi за договорами з центр€tльним органом виконавчоТ влади,
ЩО Реа_гriзУе державну полiтику у сферi державних фiнансових гарантiй
медичного обслуговування населення;

5.3,б. креДити банкiв та iнших кредиторiв, вiдсотки вiд розмiщення вiльних
коштiв на банкiвському депозитi;

5.3.7. майно, придбане у iнших юридичних або фiзичних осiб;

5.З.8. маЙно, що надходить безоплатно або у виглядi безповоротноТ фiнансовоi
ДОПОМОГИ ЧИ ДОбровiльних благодiЙних BHecKiB, пожертвувань юридичних i

фiзичних осiб;

5.3.9. надходження коштiв на виконання програм соцiально-економiчного
розвитку регiону, програм розвитку медичнот галузi, дотацiт державного
бюджету тощо;

5.3.10. майно та кошти, отриманi з iнших джерел, не заборонених
законодавством;

5.з.l1. iншi джерела, не забороненi законодавством. Вилучення майна
пiдприсмства може мати мiсце лише у випадках, передбачених законодавством.

5.4. Статутний капiтал Пiдприсмства становить 61 844 246,27 грн (шiстдесят
один мiльйон BiciMcoT сорок чотири тисячi двiстi сорок шiсть гривень
27 копiйок).

5.5. Пiдприсмство може одержувати кредити для виконання статутних завдань
пiд гарантiю Засновника; розмiщувати вiльнi кошти на банкiвському депозитi.

5.6. Пiдприсмство мае право надавати в оренду майно, закрiплене за ним на правi
оперативного управлiння, юридичними та фiзичними особами вiдповiдно до
законодавства та отриМуватИ в орендУ чи на лiзинговИх умоваХ TexHiKy, булiвлi,
споруди та iнше майно, необхiдне для провадження статутнот дiяльностi.

5.7 . Пiдприемство у визначеному законодавством порядку самостiйно
органiзовуе та здiйснюс бухгалтерський облiк, веде статистичну, бухгалтерську
та медичну звiтнiсть i подас iT органам, уповноваженим здiйснювати контроль за
вiдповiдними напрямами дiяльностi Пiдприсмства.
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5.8. Власнi надходження Пiдприсмства використовуються вiдповiдно до

законодавства.

6. прАвА тА оБов,язки пIдпри€мствА

6.1. Пiдпри€мство ма€ право:

6.1.1. звертатись у порядку, встановленому законодавством, до центрutльних та

мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також

tliдприсмств i органiзацiй нез€шежно вiд фор, власностi та пiдпорядкування, для

отримання iнформацiТ та матерiалiв, необхiдних для виконання покладених На

I1iлприемство завдань;

6.|.2. самостiйно планувати, органiзовувати i здiйснювати своЮ стаТУТну

дiяльнiсть, визначати ocHoBHi напрямки свого розвитку вiдповiдно до своТх

завдань i цiлей, у тому числi спрямовувати отриманi вiд господарськоТ дiяльностi

кошти на утримання Пiдприсмства та його матерiально-технiчне забезпечення;

6.1.3. укJIадати господарськi угоди з пiдприемствами, установами, органiзацiями

нез€шежно вiд форIrл власностi та пiдпорядкування, а також фiзичними особами

вiдповiдно до законодавства;

6.|.4 спiвпрацювати з iноземними органiзацiями вiдповiдно до законодавства;

6.1.5. самостiйно визначати напрямки використання грошових коштiв у порядку,

визначеному законодавством та цим Статутом;

б.l .6. здiйснювати власне булiвництво, реконструкцiю, капiтальниЙ та поточний

ремонт основних фонлiв у визначеному законодавством порядку;

6.|.7. зzlлучати пiдприсмства, установи та органiзацii для реалiзацiТ своiх

статутних завданъ у визначеному законодавством порядку;

6.1.8. спiвпрацювати з iншими закладами охорони здоров'я, науковими

установами та фiзичними особами-пiдприсмцями;

б.1.9. надавати консультативну допомогу з питань, що н€Lпежать до Його

компетенцii, спецiа_гriстам iнших закладiв охорони здоров'я за iх запитом;

б. 1. 10. створювати cTpyкTypHi пiдроздiли вiдповiдно до законодавства;

6.1.1 1. здiйснювати iншi права, що не суперечать законодавству.
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6.2. Пiдприсмство зобов' язане:

6.2.1. створювати н€Lпежнi умови для високопродуктивноi працi, забезпечувати

додержання законодавства про працю, правил та норм охорони працi, технiки
безпеки, соцiального страхування;

6,2.2. здiйснювати бухгалтерський облiк, забезпечувати фiнансову та

статистичну звiтнiсть згiдно з законодавством;

6.2.З. керуватись у своТй дiяльностi Конститучiсю УкраТни, законами УкраТни,

актам Президента УкраТни та Кабiнету MiHicTpiB Украiни, нормативно-

lIравовими актами MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни, iншими нормативно-

правовими актами та цим Статутом;

6.2.4, планувати свою дiяльнiсть щодо реалiзашiТ мети та предмету дiяльностi
Пiлприсмства з урахуванням та у межах сдиноТ комплексноТ полiтики в галузi
охорони здоров'я в Житомирськiй областi;

6.2.5. забезпечувати своечасну сlrлату податкових та iнших обов'язкових
платежiв з урахуванням своеi статутноТ дiяльностi та вiдповiдно до чинного
законодавства;

6.2.6. розробляти та реалiзовувати кадрову полiтику, контролювати пiдвищення
квалiфiкацii працiвникiв;

6.2.7. акумулювати власнi надходження та витрачати Тх з метою забезпечення

дiяльностi Пiдприсмства вiдповiдно до законодавства та цього Статуту.

7. утIрАRIIIння гцщри€мством тА контроль зА Його дtяльшстю

7.1. Управлiння Пiдприсмством здiйснюс Житомирська Micbкa рада (Засновник).

7.2. Поточне керiвництво (оперативне управлiння) Пiдприемством здiйснюе

директор (далi керiвник Пiдприсмства), який призначасться на посаду i

звiльняеться з Hei на пiдставi розпорядження мiського голови вiдповiдно до
порядку, визначеного законодавством, та який вiдповiдае квалiфiкацiйним
вимогам, встановленим MiHicTepcTBoM охорони здоров'я УкраТни. Строк найму,

права, обов'язки i вiдповiдальнiсть керiвника Пiдприемства, умови його
матерiального забезпечення, iншi умови найму визначаються контрактом.
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7.3. Засновник:

7.3.1. визнача€ головнi напрямки дiяльностi Пiдприсмства, затверджу€ план
дiяльностi та звiт про його виконання;

7,3,2. затверджуе статут Пiдприемства та змiни до нього;

7.3.3. затверджуе фiнансовий план Пiдприемства та контролюс його виконання;

7,З.4. укладае i розривае контракт з керiвником Пiдприсмства та здiйснюс
кOнтроль за його виконанням;

7.3.5. погоджус Пiдприсмству договори про спiльну дiяльнiсть, за якими
ВИкористовуеться нерухоме майно, що перебувас в його оперативному

управлiннi, кредитнi договори та договори застави.

7.3.6. здiйснюе контроль за ефективнiстю використання майна, що € власнiстю
ЖитомирськоТ MicbKoТ об'сднаноТ територiальноТ громади закрiплене за
Пiдприемством на правi оперативного управлiння;

7 .З.7 . приймае рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю Пiдпри€мства, призначас
Лiквiдацiйну комiсiю, комiсiю з припинення, затверджу€ лiквiдацiйний баланс.

7.4. Керiвник Пiдприемства:

7.4.|. дiс без довiреностi вiд iMeHi Пiдприсмства, представляе його iнтереси в
ОРГаНаХ ДерЖаВноТ влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органах, у
ВiДносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, пiдпису€ вiд його iMeHi
ДОКУМенти та вида€ довiреностi i делегус право пiдпису документiв iншим
посадовим особам Пiдприемства, укладас договори, вiдкривас в органах
.Щержавноi казначейськоТ служби Украiни та устаЁовах банкiв поточнi та iншi
рахунки;

7.4.2. СаМОСтiйно вирiшус питання дiяльностi Пiдприсмства за винятком тих, що
ВiДНеСенi Законодавством та цим Статутом до компетенцii Засновника;

7.4.3. органiзовус роботу Пiдприсмства щодо надання населенню медичноi
допомоги, згiдно з вимогами нормативно-правових aKTiB;

7.4.4. несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансового плану i
tlлану розвитку Пiдприемства, результати його господарськоi дiяльностi,
ttиконання показникiв ефективностi дiяльностi Пiлприсмства, якiсть послуг, що
llадаються Пiдприсмством, використання наданого на правi оперативного
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уllравлiння Пiдприемству майна спiльноi власностi територiальних громад i

ltоходу згiдно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених
l I iдприсмством договорiв;

7,4.5, кOристу€ться правом розпорядження майном та коштами Пiдприемства
вi,цtlовi,цно до законодавства та цього Статуту. Забезпечус ефективне
lt}лкористання i збереження закрiпленого за Пiдприемством на правi

0llеративного управлiння майна;

7,4.6. у межах свосi компетенцiI видас накази та iншi акти, дас вказiвки,

tlбов'язковi для Bcix пiдроздiлiв та працiвникiв Пiдприсмства;

'1.4.7. забезпечус контроль за веденням та зберiганням медичноТ та iншоi
локументацii;

7,4.8. у строки i в порядку, встановленому законодавством, повiдомляс
вiдповiднi органи про буль-якi змiни в даних про Пiдприсмство, внесення яких

до единого державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та

l,ромадських формувань е обов'язковим;

7.4.9. подае в установленому порядку Засновнику кварт€Lпьну, рiчну, фiнансову
т,а iншу звiтнiсть Пiдприсмства, зокрема, у визначенi законодавством строки,
lIада€ Засновнику бухгалтерську та статистичну звiтнiсть, iнформачiю про рух
основних засобiв, за запитом Засновника нада€ звiт про оренду майна, а також
iнформацiю про наявнiсть вiльних площ, придатних для надання в оренду;

7.4.|0. признача€ на посади та звiльня€ з посад медичного директора, своiх
заступникiв, головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, iнших
працiвникiв Пiдприемства. Приймае рiшення в сферi трудових вiдносин, укладае
,груловi договори з працiвниками Пiдприемства. Забезпечус рацiональний добiр
кадрiв, дотримання працiвниками правил внутрiшнього трудового розпорядку,
створюе умови пiдвищення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв згiдно
iз затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

7.4.||. забезпечус проведення колективних переговорiв, укладення колективного

договору в порядку, визначеному законодавством;

7.4.|2. забезпечус дотримання на Пiдприемствi вимог законодавства про охорону
працi, санiтарно-гiгiснiчних та протипожежних норм i правил, створення
tlitлежних умов працi;
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7.4.|З. вжива€ заходiв щодо свосчасноТ та в повному обсязi виплати заробiтноТ

плати, а також передбачених законодавством податкiв, зборiв та iнших
обов' язкових платежiв;

7.4.|4. несе вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Пiдприемству з вини керiвника

Пiдприсмства в порядку, визначеному законодавством;

7.4.15. затверджуе положення про cTpyKTypHi пiдроздiли Пiдприсмствао iншi
положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: положення про

премiювання працiвникiв за пiдсумками роботи Пiдприсмства; порядок

надходження i використання коштiв, отриманих як благодiйнi внески, гранти та

дарунки; порядок приймання, зберiгання, вiдпуску та облiку лiкарських засобiв

та медичних виробiв;

7.4.16. за погодженням iз Засновником та вiдповiдно до вимог законодавства мае

право укладати договори оренди майна;

7.4.|7. вирiшуе iншi питання, вiднесенi до компетенцii керiвника Пiдприсмства
законодавством, цим Статутом, контрактом мiж Засновником i керiвником
Пiдприемства.

'1.5. Керiвник Пiдприсмства та головний бухгалтер несуть персонаJIьну

вiдповiдальнiсть за додержання порядку ведення i достовiрнiсть облiку та
статистичноi звiтностi у встановленому законодавством порядку.

7,6. У разi вiдсутностi керiвника Пiдприсмства або неможливостi виконувати
своi обов'язки з iнших причин, обов'язки виконуе заступник керiвника
Пiдприсмства чи iнша особа згiдно з функцiональними (посадовими)

обов'язками.

7.7. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацiентiв, додержання
вимог законодавства при здiйсненнi медичного обслуговування населення

Пiдприемством, фiнансово-господарськоi дiяльностi на Пiдприсмствi
створюеться Спостережна Рада.

7.8. До СпостережноТ Ради обираються не бiльше l5 осiб, строком на 2 роки.
Порядок утворення, права, обов'язки спостережноТ ради закладу охорони
здоров'я i типове положення про Hei затверджуються Кабiнетом MiHicTpiB
Украiни.
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8. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ПIДПРИ€МСТВА

8.1. Структура Пiдприемства, порядок внутрiшньоТ органiзачiТ

дiяльностi структурних пiдроздiлiв ПiдприемQтва затверджуються
Пiдприсмства.

та сфери

керiвником

8.2. Функцiональнi обов'язки та посадовi iнструкцiТ праuiвникiв Пiдприемства
затверджуються його керiвником.

8.3. Штатну чисельнiсть Пiдприемства керiвник Пiдприемства визначае на
власний розсуд на пiдставi фiнансового плану Пiдприсмства, погодженого в

установленому законодавством та цим Статутом порядку, з урахуванням
необхiдностi створення вiдповiдних умов для забезпечення належноТ

доступностi та якостi медичноi допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працiвники Пiдприемства мають право брати участь в управлiннi
Пiдприемством через загальнi збори трудового колективу, професiйнi спiлки, якi
дiють у трудовому колективi, Спостережну Раду, iншi органи, уповноваженi
трудовим колективом на представництво, вносити пропозицiТ щодо полiпшення

роботи Пiдприсмства, а також з питань соцiально-культурного i побутового
обслуговування. Представники первинноi профспiлковоТ органiзацiТ,
Представляють iнтереси працiвникiв в органах управлiння Пiдприемства
вiдповiдно до законодавства. Пiдприемство зобов'язане створIовати умови, якi б
забезпечуваJIи участь працiвникiв у його управлiннi.

9.2. Трудовий колектив Пiдприемства складаеться з ycix працiвникiв, якi сво€ю
працею беруть участь у Його дiяльностi на ocHoBi трудового договору (контракту,

Угоди) або iнших форr, що регулюють трудовi вiдносини працiвника з

Пiдприсмством.

9.3. Що складу органiв, через якi труловий колектив реалiзус свос право на участь
в управлiннi Пiдприемством, не може обиратися керiвник Пiдприемства.
Повноваження цих органiв визначаються законодавством.

9.4. Виробничi, труловi та соцiальнi вiдносини трудового колективу з

адмiнiстрацiею Пiдприсмства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надасться керiвнику Пiдприсмства,
а вiд iMeHi трудового колективу уповноваженому ним органу. Сторони
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)

коЛекТивного договору звiтують на загальних зборах колективу не менш нiж
один раз на piK.

9.6. Питання щодо полiпшення умов працi, життя i здоров'я, гарантii
обов'язкового медичного страхування працiвникiв Пiлпри€мства та Тх сiмей, а

також iншi питання соцiального розвитку вирiшуrоться трудовим колективом
вiдповiдно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Щжерелом коштiв на оплату прачi працiвникiв Пiдприсмства с кошти,
отриманi в результатi його господарськоТ некомерцiйноТ дiяльностi. Форми i

системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi ставки, схеми посадових
окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат, премiй, винагород та
iнших заохочув€uIьних, компенсацiйних i гарантiйних виплат встановлюються у
колективному договорi з дотриманням норм i гарантiй, передбачених
ЗакоНоДавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мiнiмальна заробiтна
плата прачiвникiв не може бути нижчою вiд встановленого законодавством
мiнiмального розмiру заробiтноТ плати. Умови оплати праui та матерiального
забезпечення керiвника Пiдприемства визначаються контрактом, укладеним iз
засновником.

9.8. Працiвники Пiдприсмства проводять свою дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту,
колективного договору та посадових iнструкцiй згiдно з законодавством.

10. контроль зА дIяльнIстю пцпри€мствА

10.1. ПiдПрисмство самостiйно здiйснюс оперативний та бухгалтерський облiк
РеЗУЛЬТаТiв свосТ дiяльностi та веде обробку та облiк персонаJIьних даних
ПРаЦiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок
ВеДення бУхга-птерського облiку та облiку персонi}льних даних, статистичноi,

фiнансовоi та кадровоi звiтностi визнача€ться законодавством.

10.2. Пiдприсмство несе вiдповiдальнiсть за своечасне
передбачених форrr,r звiтностi вiдповiдним органам.

i достовiрне подання

10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприсмства
здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах Тх повноважень та
встановленого чинним законодавством порядку.

10.4. Засновник мае право здiйснювати контроль фiнансово-господарськоТ
дiяльностi Пiлприсмства та контроль за якiстю i обсягом надання медичноТ
ДОПОМОГИ. Пiлприсмство у буль-якиЙ час зобов'язане надати Засновнику на його
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вимоry бухгалтерськi звiти та iншу документацiю, що стосуеться фiнансово-
господарськоi, кадровоi та медичноi дiяльностi.

10.5. Контроль якостi надання пацiснтам медичноi допомоги здiйснюсться
шляхом експертизи вiдповiдностi якостi наданоI медичноi допомоги
мiжнародним принципам док€вовоi медицини, вимогам г€lлузевих стандартiв в
сферi охорони здоров'я та законодавству.

1 1. припинЕння дшльностI пIдпри€мствА

l 1.1. Припинення дiяльностi Пiдприемства здiйснюеться шляхом його

реорганiзацii (злиття, присднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацii - за

рiшенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством, за

рiшенням суду або вiдповiдних органiв державноТ влади.

1 1.2. У разi припинення Пiдприсмства (лiквiдацiТ, злиття, подiлу, присднання або
ПеРеТВОрення) yci активи Пiдприемства передаються однiЙ або кiльком
неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду або зараховуються до доходу
бюджету.

11.3. Лiквiдацiя Пiдприсмства здiйснюсться лiквiдацiйною комiсiсю, яка

утворюеться Засновником або за рiшенням суду.

1 1.4. Порядок i строки проведення лiквiдацiТ, а також строк для пред'явлення
ВиМоГ кредиторами, визначаються органом, який прийняв рiшення про
лiквiдацiю.

1 1.5. Лiквiдацiйна комiсiя вжива€ ycix необхiдних заходiв зi стягнення
дебiторськоТ заборгованостi Пiдприемства.

1 1.6. З Моменту призначення лiквiдацiйноТ KoMiciT до неi переходять
повноваження з управлiння Пiдприемством. Лiквiдацiйна комiсiя складас
ЛiКВiдацiйний баланс та подас його органу, який призначив лiквiдацiйну комiсiю.
,.ЩОСТОвiрнiсть та повнота лiквiдацiйного балансу повиннi бути перевiренi в

УсТановленому законодавством порядку. Лiквiдацiйна комiсiя виступае в судi вiд
iMeHi Пiдприемства, що лiквiдуеться.

||.7. ЧеРГОвiСть та порядок задоволення вимог кредиторiв визначаються
вiдповiдно до законодавства.
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